
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 

2021.06.14.-06.18. 

2021. 06.15. 

 

Szegedi Járásbíróság – 117. sz. tárgyalóterem 

B.441/2021. S. S. vádlott Kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2021. június 15. 13.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a szerb vádlott 2020. július 8. napján 0 óra 10 perc körüli 

időben a röszkei határátkelőhelyen szeretett volna Magyarország területére 

belépni, azonban szúrópróbaszerű vizsgálat során a járműben kialakított 

rejtekhelyekből és a vádlott ruházatából 32 csomagnyi, összesen 21 kg 

tömegű heroin került elő. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel sajtóregisztráció 6 fő 

részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2021. 06.16. 

 

Szegedi Törvényszék– 112. sz. tárgyalóterem 

Bf.143/2021. 

 

Dr. M. Z. P. 

vádlott 

 

rágalmazás vétsége 2021.június 16. 10.30 

Az ügy lényege: 

Az elsőfokon eljáró Szegedi Járásbíróság a vádlottat – nem jogerősen -bűnösnek 

mondta ki rágalmazás vétségében, amely miatt vele szemben 400.000.-forint 

pénzbüntetést szabott ki. Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott 2018. 

december 2. napján a közösségi oldalán olyan videóüzenetet tett közzé, 

amelyben a magánvádló becsületének csorbítására alkalmas tényt állított, 

ugyanis azt sugallta, hogy a magánvádló bűncselekményt követett el. Az ítélet 

ellen a vádlott jelentett be fellebbezést. 

Megjegyzés: A másodfokú bíróság az ügyben nyilvános ülést tart. 

A tárgyalóterem befogadóképességére a sajtóregisztráció 3 fő részére 

biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola  
sajtószóvivő 
+36-30/4756-007 
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 



2021. 06.17. 

 

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem 

B.1904/2020. 

 

Sz. D. vádlott  Emberölés bűntette 2021. június 17. 8.30 

Az ügy lényege: 
 

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség emelt vádat azzal a férfival szemben, 

aki 16 évvel ezelőtt egy édesanya és lánya életét oltotta ki Makón.  

A vádirat szerint a férfi 2004. november 16-án, reggel, a szomszédos ingatlan 

téglakerítésén keresztül bemászott az idős sértett makói házának udvarába. A 

vádlott vascsővel többször megütötte a sértettet, amitől a nő magatehetetlen 

állapotba került. Röviddel ezután érkezett meg a sértett lánya, akit a vádlott 

szintén többször megütött a vascsővel. A férfi ezt követően a sértetteket 

megölte.  

A vádlott a házban evett és ivott, illetőleg értéktárgyak után kutatott, de nem 

találta meg a sértett eldugott pénzét. A férfi ugyanazon az útvonalon, ahogyan 

a házba jutott, távozott.  

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel sajtóregisztráció 5 fő 

részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2021. 06.17. 

 

Szegedi Járásbíróság – 235. sz. tárgyalóterem 

B.761/2017. B. J. és társai 

 

Embercsempészés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. június 17. 8.30 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való 

átjuttatásában, valamint ezen személyeknek az Európai Unió mélységi 

területe felé szállításában vettek részt, háromnál több személyből álló, 

hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő embercsempészéssel 

foglalkozó bűnszervezet működéséhez segítséget nyújtva, rendszeres 

vagyoni haszonszerzési célzattal, társaik tevékenységéről tudva, velük 

szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.  



A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel sajtóregisztráció 3 fő 

részére biztosítható. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 


